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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen deelvervoer 3445284  27 september 2022 

Geachte heer Peters, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U heeft raadsvragen gesteld over deelvervoer in Hengelo. Onderstaand leest u onze reactie op uw 
vragen. 

 
1. Wat vind het college van de deelvervoer ontwikkeling en wat dat doet met het 

Straatbeeld. 
Het college ziet kansen in het concept deelvervoer als bijdrage aan de veranderende mobiliteit. Zo 

draagt het bij aan de transitie van “bezit naar gebruik” en aan verdere verduurzaming van de 
openbare ruimte. Er ontstaat een trend dat mensen minder beschikken over een eigen 

vervoersmiddel, maar deze wel kunnen gebruiken wanneer zij deze nodig hebben. Wel vinden wij 
dat het aanbod van deelfietsen en deelscooters in het straatbeeld gereguleerd moet worden.  

 
2. Krijgt het college vaker opmerkingen over het deelvervoer en o.a. de manier van 

parkeren hiervan. 
Wij zijn bekend met opmerkingen over het parkeren van deelfietsen en deelscooters in de 

openbare ruimte. 
 

3. Ziet het college dezelfde problemen die de fractie van ProHengelo ziet? 
Wij zien niet de problemen, maar wel de uitdaging om deelmobiliteit in onze stad toe te staan, 

terwijl de netheid en toegankelijkheid van onze openbare ruimte gewaarborgd blijft. 
 

4. Heeft het college ideeën hoe we deze ontwikkeling in goede banen kunnen leiden 
zodat het niet zon bende wordt, en zo ja wat zijn die ideeën? 

Ja, we hebben zeker ideeën om deelmobiliteit in goede banen te leiden. Om het aanbod van 
deelvervoeraanbieders in goede banen te leiden en verrommeling van de openbare ruimte tegen te 

gaan, gaan wij met u in gesprek over de verschillende scenario’s, waarbij te denken valt aan een 
vergunningensysteem en buurthubs.  

 
5. Weet het college al of er meer initiatieven naar hengelo willen komen en zo ja welke. 

Deelfietsaanbieder Bondy heeft na een korte periode Hengelo weer verlaten en deelfietsaanbieder 
Bolt is in september gestart met het aanbieden van deelfietsen. Wij zijn op dit moment niet in 

gesprek met andere aanbieders. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


